2021 · 4

Sejerslev · Ejerslev · Jørsby – oktober · november · december

Gudstjenester mv.
Sejerslev · Ejerslev · Jørsby

Kast dit brød på vandet

OKTOBER 2021

DECEMBER 2021

3.

Attende søndag efter Trinitatis
9.00 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

5.

10.

Nittende søndag efter Trinitatis
10.15 · Ejerslev Kirke

Anden søndag i Advent
19.00 · Ejerslev Kirke. Adventskoncert med
Nordmorskoret.
Forfriskning efter koncerten.

12.
16.

Nordmorskoret, morgensang. Lørdag.
9.00 · Sjerslev Kirke. I anledning af
Nordmors weekend/byfest i Sejerslev.

Tredje søndag i Advent
10.15 · Ejerslev Kirke

16.

“Legenden om Fru Lucia” – med Klezmerduo.
Torsdag.
19.00 · Sejerslev Kirke
Efter arrangementet i kirken fortsætter
aftenen i sognehuset. Se side 7.

19.

Fjerde søndag i Advent
14.00 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

24.

Juleaften
14.00 · Jørsby Kirke
15.00 · Ejerslev Kirke
16.00 · Sejerslev Kirke

25.

Juledag
10.15 · Sejerslev Kirke

26.

Anden Juledag
14.00 · Ejerslev Kirke

Kast dit brød på vandet, du finder det igen efter lang tid.
Sådan læser vi i Prædikernes Bog i Det gamle Testamente.
“Det er min livserfaring, at det, jeg giver fra mig, sommetider kommer tilbage på en overraskende måde. Det er
altså ikke på beregning, man giver noget, som om man
så skal have det igen. Men det sker ofte, at det, man har
givet fra sig, kommer tilbage. Jeg har erfaret det i mit liv”,
siger Johannes Møllehave og forklarer:
“Jeg stod engang hos en antikvarboghandler på
Frederiksberg. Han var uforskammet over for sine kunder.
For eksempel fortalte han mig, at jeg var for dum til at
læse den bog, jeg var ved at købe. Og til en ung studine,
der ville købe et russisk leksikon, sagde han, at det
havde hun ikke råd til, og så ville han smide hende ud af
butikken. Så sagde jeg, ’jo hun har, for jeg betaler, jeg er
hendes far.’ Det var jo løgn. Men jeg betalte et leksikon
for hende. Så gik der femten år, før jeg en dag ude i lufthavnen blev omfavnet af en dame, der sagde, ’må jeg ikke
nok kysse dig på kinden?’ Jeg svarede ’jo, men hvorfor?’
Hun svarede: ’Fordi jeg engang stod og ville købe et
russisk leksikon, men jeg havde ikke råd til det, og så
betalte du det! Kan du huske det?’ ’Nej’, svarede jeg.
’I dag er jeg professor i russisk’, svarede hun.”
“Dét er brød på vandet!” siger Johannes Møllehave.
“Jeg har oplevet det ofte i mit liv.”
Vi ser gerne straks den ønskede frugt af vort arbejde.
Men Evangeliet lærer os, at det, der giver arbejde mening,
er den blotte befaling om at udføre det. Ikke vore forestillinger om succes. Alene det, at arbejdet udføres, giver
orden inden i os. Så vi er klar næste gang. Er i træning,
den dag tingene flasker sig.

Der er en, der har sagt, at det at tro på Jesus ikke nødvendigvis betyder at være lykkelig, men at finde noget i
Kristus, som er vigtigere end ens egen lykke. Det samme
kan man sige om mening: At tro på Jesus betyder ikke
nødvendigvis at se meningen i den befaling, man får,
men at lægge meningen i hænder, der er større end ens
egne. Det lærte apostlen Simon Peter efter en forgæves
fiskedræt: “Mester, vi har slidt hele natten og ingenting
fanget, men på dit ord vil jeg kaste garnene ud til fangst
igen.” De første apostle kunne ikke se, om deres indsats
førte til noget. Men det kan vi, der lever i år 2021.
Karen Blixen skriver, at sand værdighed er at være
tro over for den tanke, Gud havde med en, da man blev
skabt. Et værdigt menneske stræber ikke efter en lykke og
et velvære, der ikke er efter Guds plan.
Mange mennesker mister deres værdighed ved at styrte
rundt efter det billede af lykke, der tværes dem i øjnene.
Et alternativ finder vi i Efeserbrevet i Det nye Testamente, hvor der et sted står: “For hans værk er vi, skabt
i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt
til rette for os at vandre i.” At gøre disse gerninger giver
mening, også selv om den i første omgang er skjult for os,
gemt hos en anden.
Det kristne kald er et kald til frihed. Ikke frihed til at
gøre, hvad der tilfældigvis falder en ind, men til at give
Jesu ord skikkelse i verden. Evangeliet befrier os fra at
svømme rundt på må og få og bide på den mest lokkende
madding. Det samler mennesker i glædelige fællesskaber
og leder os ind i lyset for Guds ansigt.

Fødte og døbte

Konfirmation 2021

Louise Kraak Vognsen og Kasper Mikkelsen har den
26. juni 2021 ladet en søn døbe “Per Kraack Mikkelsen”
i Sejerslev Kirke.

Søndag 5. september konfirmeredes i Sejerslev Kirke:
Alberte Sandgaard, Katrine Juhl Lauridsen,
Kristian Elleman Nielsen, Lucas Rasmussen,
Marie Louise Hald Clausen, Marcus Rasmussen
og Thea Strandgaard Weiskvist.

17.

Tyvende søndag efter Trinitatis
10.15 · Sejerslev Kirke

24.

Enogtyvende søndag efter Trinitatis
19.30 · Ejerslev Kirke

26.

31.

Kirkeaften. Tirsdag.
19.30 · Jørsby Kirke
Frimenighedspræst Lone Hvejsel,
Øster Jølby. Kirkekaffe.
Toogtyvende søndag efter Trinitatis
10.15 · Sejerslev Kirke

NOVEMBER 2021
7.

Alle helgens Dag
9.00 · Sejerslev Kirke
10.15 · Ejerslev Kirke

14.

Fireogtyvende søndag efter Trinitatis
19.30 · Sejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

21.

Sidste søndag i Kirkeåret
14.00 · Ejerslev Kirke. Peter Østerby-Jørgensen.

28.

Første søndag i Advent
10.15 · Sejerslev.
Kirkefrokost i Sognehuset.

Årets sidste møder i menighedsrådene
Ejerslev-Jørsby Menighedsråd:
Tirsdag 23. november 2021 kl. 19.00, konstituering.
Sejerslev Menighedsråd:
Tirsdag 16. november 2021 kl. 19.00, konstituering.

Sognepræst Peder Hald Jensen

JANUAR 2022
1.

Nytårsdag
14.00 · Sejerslev Kirke. Indsamling til
Det Danske Bibelselskab.

2.

Helligtrekongers Søndag
10.15 · Jørsby Kirke. Nytårstrav.

9.

Første søndag efter Helligtrekonger
10.15 · Sejerslev Kirke

KIRKEBIL
Såfremt der er behov for transport til og fra kirke
i forbindelse med gudstjenester og arrangementer,
kontakt venligst sognepræst Peder Hald Jensen,
Telefon 9775 1022. Ring gerne senest dagen inden.

Klaus Myren Riis og Leidy Yajaira Hernández Marte har
17. juli 2021 ladet en søn døbe “Anakin Hernández Riis”
i Ejerslev Kirke.
Amalie Wilhelmina Timmers og Kristian Steen Jensen har
den 20. juli 2021 fået en datter og en søn.
Peter Bak Pedersen og Jitsuda Thongbaeb har den 24. juli
ladet en søn døbe “Benjamin Pedersen” i Sejerslev Kirke.

Viede

Døde

Bodil Pagaard og Poul Kjær
Lynggaard er den 12. juni
blevet viet i Sejerslev Kirke.

Jens Kristian Søndergaard
Jensen er død den 27. juli
2021.
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Sorggrupper

Vandretur til Buksør Odde
af Karin Andersen, Jørsby

Sorggruppe for alle i Morsø Provsti og Kommune –
Nykøbing Kirkecenter, Kirkegade 2, Nykøbing Mors
Har du mistet en af dine kære? Er dit liv fuldstændig forandret og svært at komme videre med?
Så kan vi tilbyde nogen at være sammen med og dele
sorg og smerte og livsforandring med. Det er ofte den
måde, man kommer videre på. Sammen vil vi lytte til
hinandens erfaringer; være i det, som ikke er let at være i.
Vi kan give hinanden en hånd ved at stå sammen.
Grupperne ledes af sognepræst i Sydvestmors pastorat,
Anna-Marie Sloth og medhjælper Gudrun Noesgaard.
Anna-Marie Sloth har mange års præsteerfaring og har
læst psykoterapi i to år; Anna-Marie har også oplevet sorg
i familien. Gudrun Noesgaard er menighedsrådsformand
i Hvidbjerg-Redsted menighedsråd, har mange års lærererfaring og har selv oplevet sorg. Nu er hun pensioneret
og vil gerne hjælpe andre.

Gruppen er for dem, der har mistet ægtefælle eller livsledsager. Gruppen mødes i Nykøbing Kirkecenter hver
anden tirsdag.

Tag vandrestøvlerne på, kikkerten over
skulderen og vandflasken i tasken –
og gå på opdagelse på Buksør Odde.

Der er løbende optag. Alle er velkomne!

Den sydlige del (knapt 40 ha) af den
2 km lange Buksør Odde ejes af Naturstyrelsen. Staten erhvervede odden
i 1988 for at sikre naturkvaliteterne.
Området er udlagt som stillezone og
forbeholdt den “stille” besøgende,
som ønsker at opleve landskabet og
fuglelivet på odden. Og her er meget
at opleve. Buksør Odde udgør den
østlige afgrænsning af Dråby Vig, der
er udlagt som vildtreservat. Mod øst
findes Livø Bredning med udsigt til
Livø og Fur. Terrænet på odden er
meget markant. Det er et lavtliggende
område, som består af strandenge,
der er dannet som følge af landhævningen efter stenalderen. Midt
på odden findes en sø på ca. 1 ha.

Hvis du er interesseret, så ring til:
Anna-Marie tlf. 2274 1552
eller Gudrun tlf. 2335 7855
2021 · Kommende mødedatoer · hver gang kl. 14.30:
12. oktober
26. oktober
9. november
23. november
7. december
21. december
Nykøbing Kirkecenter, Kirkegade 2,
Nykøbing Mors

Sejerslev og Ejerslev-Jørsby sogne
Sognepræst
Peder Hald Jensen,
Sejersvej 48, Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9775 1022 · e-mail phj@km.dk
Mandag er fridag.
Fri 30. september - 4. oktober, 10.-15. november,
17.-26. november, 9.-11. december, 14.-20. december,
og 26. december.
Afløser: sognepræst Peter Østerby-Jørgensen.
Telefon 9774 1076 · e-mail pej@km.dk
Formænd
Sejerslev: Henning Bang Nielsen, Søgårdsvej 20,
Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors
Telefon 2125 4838
e-mail ins5185@vikingdanmark.dk
Ejerslev-Jørsby: Ove Bisgaard, Hulhøjen 31B,
Ejerslev, 7900 Nykøbing Mors
Telefon 9775 1072
e-mail ovebisgaard@mail.dk

Kirkeværger
Sejerslev: Jens Peter Holm, Nørre Smedievej 7, Sejerslev,
7900 Nykøbing M · Tlf. 5120 7391 · fam.holm@godmail.dk
Ejerslev og Jørsby: Anine Toft, Ejerslevvej 57, Ejerslev,
7900 Nykøbing M · Tlf. 9775 1563 · aninet@outlook.dk
Gravere
Sejerslev: Inger Marie Nielsen, Søgårdsvej 20, Sejerslev,
7900 Nykøbing Mors
Telefon 2183 8700 · sejerslevkirke@gmail.com
Ejerslev og Jørsby: Poul Roesen, Kongevejen 66, Ejerslev,
7900 Nykøbing Mors
Telefon 2337 0970 · roesen@vand-natur.dk
Organist · Sejerslev, Ejerslev og Jørsby:
Ruth Dissing, Paradisvej 2, 7950 Erslev
Tlf. 9774 1536 / mbl. 2165 8436
Kirkesanger · Sejerslev, Ejerslev og Jørsby:
Carl Nesager Skaarup, Vestmorsvej 26, Frøslev,
7900 Nykøbing M · Telefon 3023 4393

Årets sidste møder i menighedsrådene: Ejerslev-Jørsby Menighedsråd · Tirsdag 23. november 2021, konstituering.
Sejerslev Menighedsråd · Tirsdag 16. november 2021, konstituering.
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Arealerne her ved Dråby Vig er vigtig
rasteplads for bl.a. pibeand, lille dykand, grågås og knortegås. Især er
odden af international betydning som
rasteområde for hjejler. Ynglende
fugle tæller bl.a.: klyde, havterne,
almindelig ryle, vibe og rødben.
Padder: Strandtudse, spidssnudet frø.
Blandt et væld af planter kan nævnes
knopurt, kællingetand, gøgeurt,
blåhat, og den sjældnere vår-potentil.
Nærmest fjorden gror strandengsplanter som kvelle (salturt), sandkryb
og strandarve.
På hjemmesiden spor.dk/buksor-odde
findes et kort med rutebeskrivelser.
En af ruterne (ca. 5 km) starter ved
Jørsby Kirke og anviser vejen over
strandengene via et beskyttelsesdige,
der i mere end hundrede år har værnet
Jørsby og dens gårde mod oversvømmelser fra fjorden. Det er tilrådeligt at
holde øje med vind og vejr. Strandengene kan i regnfulde perioder være
vanskelige at passere.

Du er gæst på lodsejerens private
ejendom. Her er græssende husdyr.
Udvis derfor respekt. Har du hund
med, da hold vovsen i snor – og hold
et vågent øje med køer og heste.
En anden og mere fremkommelig rute
går via den lille markvej ca. 1 km fra
Jørsby Kirke. Udsigten fra markvejen
ind over Jørsby, Dråby Vig, Buksør
Odde og over fjorden mod Fur og Livø
er betagende. For enden af markvejen
markerer hegnet overgangen til naturområdet. Af hensyn til de mange
ynglefugle er der adgangsforbud til
odden i perioden 1. april til 15. juli.
Tilbageturen kan passende foregå
langs fjorden og til den nordlige ende
af Jørsby, hvor stier leder op til landevejen. Langs kysten findes masser af
opskyl fra fjorden, fx knivmuslinger,
østersskaller mm. Ofte ses sæler.
Lidt historie
Under 2. Verdenskrig anlagde den
tyske besættelsesmagt en attrap-by
på odden. I store bassiner kunne der
afbrændes olie og benzin, alt sammen
for at vildlede allierede angreb på
Limfjordsbyerne. På Bunkermuseum
Hanstholms hjemmeside kan man
bl.a. læse om familie Djernis på Østergaard (Strandvænget 60, Jørsby) – og
om den dag i april, da nogle tyskere
kom på besøg for at meddele deres
forehavende, som omfattede brug
af Østergaards jord på Buksør Odde
samt (i første omgang) beslaglæggelse af aftægtsboligen, som lå i den
ene ende af stuehuset.
Det kunne være interessant, hvis
personer her på Nordmors kender
mere til historien fra dengang – og
kunne have lyst til at berette herom.

Vår-potentil

Hjejle

Strandtudse

Knivmuslinger

Oplysninger i denne artikel er delvist
hentet fra spor.dk, naturstyrelsen.dk,
fugleognatur.dk, dof-nordvestjylland.dk
og bunkermuseumhanstholm.dk
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Kalender, information mm.

– med forbehold for ændringer

oktober, november, december 2021

oktober, november, december 2021

Nordmors weekend i Sejerslev

Tirsdagscafé

Sogneaften · november

16. - 17. oktober 2021

Tirsdage kl. 12.30-14.30
Aktivitetshuset i Sejerslev
Siden maj i år har der været
tirsdagscafé i Kultur- og
Aktivitetshuset i Sejerslev.
Perlen inviterer på god mad
og hyggeligt samvær.
Alle er hjertelig velkomne.
Info på Nordmors Beboerforenings facebookside.

Torsdag den 25. november
kl. 19.00

Første weekend i efterårsferien byder på masser af
aktiviteter: Erhvervsmesse, kræmmermarked, åbent i
Nordmors Café samt Event4Us genbrugs-glasværksted.
Lørdag 16. oktober arrangeres desuden: Gadefodbold,
air-track med instruktør, børneorienteringsløb, kagebage-konkurrence, kirkekoncert samt fællesspisning for
4 generationer. Kun søndag: Molerløb · 3, 7, 11 og 21 km.
Endeligt program offentliggøres i uge 41.

Kalender, information mm.

Fossiljagt i efterårsferien
18. - 22. oktober · kl. 11.00

Sogneaften i Sognehuset,
Sejerslev
– med Nikolai Seidelin,
Højskolen Mors. Sange fra
den nye højskolesangbog.
Menighedsrådene byder
på aftenkaffe og lidt sødt.

Tag med på guidet fossiljagt alle hverdage klokken 11.00
i efterårsferien. Tag gerne en en murerhammer eller en
sløv kniv med til turen. Museet kan nemlig ikke garantere
en fossilhammer til alle deltagere, da der kun et begrænset antal. Husk desuden praktisk påklædning – og gummistøvler i tilfælde af regnvejr!
Fossil- og Molermuseet, Skarrehagevej 8

www.facebook.com > Nordmors Beboerforening
Anden søndag i Advent
Søndag den 5. december
kl. 19.00 i Ejerslev Kirke.
Adventskoncert med
Nordmorskoret. Forfriskning efter koncerten.

Onsdagsklubben · Aktivitetshuset Sejerslev
Vi glæder os til at se fok igen her i Onsdagsklubben
– og lægger ud med følgende program for oktober 2021.
Onsdage kl. 14.00, hvor intet andet er oplyst.
12. oktober · Poul Bak underholder
20. oktober · Høstfest med spisning · kl. 12.00. Tilmelding.
27. oktober · Eva Trio spiller
Aktiviteter i resten af året samt i 2022 offentliggøres
løbende. Følg med via opslag, Facebook og nordmors.dk
Alle er hjertelig velkomne. Venlig hilsen Onsdagsklubben,
Else R., Karen og Else J.
Else R. · Telefon 3095 4769, Karen · Telefon 2980 7860
Else J. · Telefon 2872 1035
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Fortsæt eventuelt turen til: Bålhygge ved Skarregaard
Skarregaards bålhus og legeplads tager imod de første
fire dage i efterårsferien – 18. - 21. oktober. Vi bager snobrød over den åbne ild. Der er gratis adgang.
NB: Resten af Skarregaard er lukket i efterårsferien.

Julegudstjenester 2021
Juleaften · 24.12
kl. 14.00 i Jørsby Kirke
kl. 15.00 i Ejerslev Kirke
kl. 16.00 i Sejerslev Kirke
Juledag · 25.12
kl. 10.15 i Sejerslev Kirke
Anden Juledag · 26.12
kl. 14.00 i Ejerslev Kirke

Information og opdateringer
på nordmors.dk og Facebook/
NordmorsBeboerforening
samt kirkernes hjemmesider.

Advents- og julefest
Torsdag den 9. december
kl. 18.30 i sognehuset
v/chauffør Søren Peter
Thomasen, Skive.
Indre Mission i Sejerslev
indbyder. Tilmelding på:
9775 1525 eller 2927 7587

MuseumMors.dk

Julemarked på Skarregaard
13. - 14. november · kl. 10.00 - 16.00
Nordvestjyllands hyggeligste julemarked vender tilbage
efter coronaaflysningen i 2020. Skarregaard juler maksimalt igennem – begge dage fra 10-16.
Skarregaard, Feggesundvej 53

Klezmerduo spiller og fortæller
“Legenden om Fru Lucia”
Sejerslev Kirke og Sognehuset
Torsdag 16. december 2021 · kl. 19.00-21.00
Klezmerduo fortæller en af Selma Lagerlöf’s bevægende
legender, en lysende adventsfortælling i en mørk tid –
om tro, kærlighed, handlekraft og barmhjertighed.
“Legenden om fru Lucia” beretter om den unge borgfrue
Lucia fra Värmland og hendes himmelske hjælper, Sancta
Lucia af Syracus, som vi fejrer på Luciadag 13. december.
Den foregår i Sverige for flere hundrede år siden og er en
dramatisk og eviggyldig opfordring til, at vi her i det mørke
nord trods kulden stadig mærker hjertevarme og “holder
ild i den sjælens flamme, der kaldes barmhjertighed”.
Klezmerduo regnes blandt landets førende fortolkere af
den traditionelle jødiske festmusik – klezmer. I mere end
30 år har duoen fordybet sig i klezmermusikkens stemningsfulde og livsbekræftende univers, som de formidler
med humor og smittende spilleglæde. Fængende musik
med rødder i Østeuropa, som rummer længsel og smerte
og samtidig insisterer på håbet, glæden og festen.
Denne stemningsfulde aften begynder i Sejerslev Kirke,
hvor Klezmerduo spiller og fortæller. Herefter er menighedsrådene på Nordmors værter i Sognehuset, hvor der bydes
på kaffe mm. Klezmerduo fortæller lidt om deres musik,
instrumenter og optræden.
Alle er velkomne.
Sejerslev og Ejerslev-Jørsby sognes menighedsråd
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Morsø’s bedste udsigt ... eller én af dem
– på tur med M/F Feggesund
af Karin Andersen, Jørsby · foto: Finn Nygaard

1. september. Den tætte, fugtige
morgentåge understreger, at vi er
gået ind i årets første efterårsmåned.
Smukke sensommerdage er dog fortsat på programmet.
Vi har fået lov at komme en tur
om bord på Feggesundfærgen (uden
billet); det bliver til i alt 8 fortløbende
overfarter på denne smukke morgen.
Lidt over halvdelen af mandskabet
(Dennis, Kim, Poul Erik, Hugo)
nåede vi at hilse på undervejs.
I dag var Kim på dækket, og Hugo
var kaptajn på broen – og gav et fint
indblik i dagens gang på 1. salen af
den flydende arbejdsplads.
M/F Feggesund er bygget på
Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri.
Hun blev søsat i 2012; afløste den
gamle 1958-færge M/F Sallingsund,
der sejlede overfarten fra 1978.
Fotoet, der pryder www.nordmors.dk
er den smukke, karakteristiske skorsten fra M/F Sallingsund.
Hugo viser os det tekniske grej på
broen, hvor touchskærme fortæller
alt om de tekniske systemer om bord.
Imponerende.
Hugo bor i Østerild. Tre af ugens dage
begynder arbejdet på færgen kl. 5.30,
og Hugo går først fra borde, når den
sidste tur er overstået om aftenen.
Ca. 110 vagter om året bliver det til
for Hugo. De øvrige vagter på broen
varetages af Dennis, Poul Erik, Søren
og Knud.
På denne smukke sensommerdag,
hvor vinden kun er ca. 2 sekundmeter, er det lidt svært at forestille
sig, hvor stærk strømmen kan være
her på sundet. Hugo bedyrer dog, at
han er ganske godt og fast beskæftiget på de dage, hvor Limfjorden viser
sig fra den mere friske side.
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Lang arbejdsdag? “Ikke spor” siger
Hugo. “Udsigten er smuk, fjorden
skifter hele tiden farve og ‘form’.
Sommeren er nok den skønneste tid.
Men hele året byder på oplevelser”.
På fauna-siden er her masser af sæler.
Også delfiner er set i sundet.
Det er også ret tydeligt, at mandskabet her har et fint samarbejde;
de kender hinanden godt.
På denne 1. september er der godt
gang i overfarten. Biler/pendlere,
varevogne, lastbiler, tre motorcykler;
en traktor kører et enormt læs halm
ombord. Hugo fortæller, at færgen
benyttes flittigt af Region Nordjylland.
Ambulance- og patientkørsel – både
til og fra Aalborg og Thisted. Målt
på antallet af færgepassagerer har
sommeren 2021 nu ikke været noget
at råbe hurra for. Covid-19 har her,
som så mange andre steder, påvirket
antallet af kunder. Primært udenlandske turister har været savnet i år.
Men det retter sig forhåbentlig op ...
Inden vi siger farvel og tak til Hugo,
byder han lige på en lille karruseltur
midt på fjorden – på vej mod Morssiden. 2 x 360 grader; horisontalt forstås! Vi griner ..... Hugo har luret, at
børnene i os er intakte. Færgen drejer
li’så fint rund – på stedet. Hvad mon
de ventende billister på land tænker?!
Nede på dækket byder Kim indenfor
i mandskabsrummet, hvor der er
varm kaffe ad libitum. Og Poul Erik
inviterer på besøg i færgens hjerte –
maskinrummet. Vi råber og gestikulerer til hinanden i dette inferno af larm.
Poul Erik viser stolt de store 500
hestes maskiner frem. Een i hver
ende af færgen. 1.000 hk i alt.
Vi ville da også gerne se, hvordan det
hele går for sig, når de op mod
65 gamle erhvervsfartøjer runder

Feggesund 14. september på den
første etape (fra Løgstør til Thisted)
i Nordens største træskibssejlads
“Limfjorden Rundt”. Hugo forklarer,
at godt (og klogt) sømandskab går
ud på, at “lyst viger for brød”, altså at
lystsejlere viger for erhvervssejlads.
“Den stærke viger for den svage”, og
“den stærke” betyder den med flest
handlemuligheder! I praksis betyder
det bl.a., at mindre, let manøvrerbare både skal vige for større, svært
manøvrerbare skibe.
Nu er det sådan, at M/F Feggesund
foretager en brat kursændring, når
hun kommer ud i sejlrenden. Derfor
er det færgen, der venligt viger for
årets deltagende skibe i Limfjorden
Rundt. Og man finder jo ud af det ....
På gensyn 14. september – til Hugo,
Poul Erik, Kim, Dennis og resten at
den venlige og gæstfrie besætning.
Håber, der er kaffe på kanden!

M/F Feggesund
– I/S Mors-Thy Færgefart
Færgen er bygget på Hvide Sande
Skibs- og Bådebyggeri. Søsat i 2012.
Kapacitet til 23 personbiler.
Længde 40 meter; frihøjde 4,5 meter
under broen og en fribredde på
4,80 meter. Hastighed: 6-7 knob.
Hastigere om nødvendigt.
To Scania-motorer i maskinrummet
på hver 500 hk.
Mandskabet
Dennis Svaneborg
Poul Erik Pedersen
Søren Broundal
Hugo Vestergaard
Kim Andersen
Knud Kristensen
Poul Krog
Færgen sejler hvert 20. minut. Tjek
tider på mors.dk eller nordmors.dk
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Telefonliste

Kirke- og sognebladet

Praktisk

Hjertestartere

OBS!

Hjertestartere findes på følgende lokationer

Alm. Brand / P. C. Pedersen · 9775 1100 / 2169 3616
Auto-værksted / Stensgaard · 9775 1529
Benefit4U · 2112 4441
Feggesund Kro · 9775 1032
Galleri Hesselbjerg · 3026 0344
Gavebutikken Nice4U · 2112 4441
Gerlis Camping · 9775 1093
Jakob Buchhave · 2331 4448

Redaktionen – Kirke- og sogneblad nr. 4/2021 –
er afsluttet den 10. september 2021.

Transport

Materiale til Kirke- og sogneblad nr. 1/2022
(januar, februar, marts) skal være redaktionen
i hænde senest 6. december 2021.

Sejerslev
Sejersvej 26

Ejerslev Havn
Utkærvej 10

– ved Min Købmand
og Frøslev-Mollerup
Sparekasse

– ved sejlerkøkkenet,
i hjørnet af bygningen

Alt materiale sendes/afleveres til:
Karin Andersen, Strandvænget 62, Jørsby
ka@finnnygaard.com

Høst og hegnsklipning / Karsten Bisgaard · 4021 0647
Kurts Montage · 2515 4396
LG Bygningsservice / Lars Grandjean · 2323 9289
Min Købmand · 9775 1005
Morsø El · Morten 5190 2104 og Dennis 2874 0174
Naturfriskolen Nordmors · 5191 9876
Nordmors Fritidscenter / Nordmors Hallen · 9775 1717
Nordmors Murerforretning /
– Preben 9775 2023 / 2023 5514 · Nicolaj 2442 6995
Nordmors Revision · 9775 1136
O.P. Algebekæmperen på Mors /
Ole Pedersen · 2180 8577

Redaktionen:
Karin Andersen
Strandvænget 62,
Jørsby
7900 Nykøbing Mors
ka@finnnygaard.com
Sognepræst Peder Hald Jensen
Sejersvej 48
Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
phj@km.dk

Sejerslev Bager · 9775 1001
Sejerslev Smed, VVS ved Niels Brusgaard · 3027 9189
Sejerslev Vandværk / Bjarne Clausen · 2443 4590
SFO på Naturfriskolen · 5191 9876
SK Transport (Sand og grus) · 2461 4037
Snedker/tømrer Lars Olav Kortekamp · 6166 5629
SP Industriservice · 9775 1041

Grafisk tilrettelæggelse:
FinnNygaard.com
Foto omslag, side 5 samt div. side 6, 7 og 9:
FinnNygaard.com · Finn Nygaard, Karin Andersen
Øvrige fotos: Mario Jagniewski (side 7, Klezmerduo)
Fotos ‘hjertestartere’, side 11: fra Krak.dk

Feggesundfærgen sejler mellem Mors og Thy
hvert 20. minut – fra kl. 6.10 fra Mors og kl. 6.15 fra Thy
i efterårs-/vinterperioden.
Sidste sejlads fra Mors kl. 18.10, fra Thy kl. 18.15.
Yderligere information på Nordmors.dk og Mors.dk
Læs artikel om Feggesundfærgen på side 8 i dette blad.
Bus 701 kører mellem Sejerslev, Ejerslev og Nykøbing.
Bus 707 kører mellem Sejerslev, Flade og Ø. Jølby
på skoledage.
Se ruter og tider på Nordjyllands Trafikselskab.
Enkelte afgange kører kun på skoledage. Se på køreplanen og derefter på listen over ferieperioder.
NB: Det er gratis at køre med på ruterne.

Thisted kloakservice, Morsø afdeling · 9774 4133
TopDanmark / Anders Dybdahl · 4474 1223
TS Multiservice / Torben K. Sørensen · 5190 9019
Tømrer Egon Nielsen · 9775 1557 / 2170 8000

Kirke- og sognebladet
– udgives 4 gange om året. Tidligere numre kan ses/
hentes på kirkernes hjemmesider og på nordmors.dk

Tømrer Gert Rettig · 2567 2222
Tømrer Martin Vester / MV Byg · 9775 1681 / 2065 6788
Vognmand K. E. Søndergaard · 2446 6760 / 4043 0437
VVS Blikkenslager K. Nielsen · 9772 5025 / 2362 0939

> Se også Nordmors.dk
Ændringer til listen bedes oplyst til redaktionen.
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Nordmors Beboerforening:
www.Nordmors.dk
Facebook/Nordmors Beboerforening
nordmorsbbforening@gmail.com
Kirkernes hjemmesider:
Sejerslevkirke.dk
Ejerslevkirke.dk
Joersbykirke.dk

I Nordmors folderen, som
blev udgivet af Nordmors
Beboerforening i 2020,
findes information om
projekter, seværdigheder,
overnatningsmuligheder,
spisesteder, indkøb, virksomheder mm. på Nordmors. Desuden praktisk
information vedr. transport
mm. Folderen kan fås hos
de handlende i området.
Den findes også på
www.nordmors.dk

Følgende kan kontaktes, hvis man har brug
for hjælp i forbindelse med hjertestarterne:
Flemming Andersen

21 24 74 13

Jytte Andersen

23 63 91 29

Thomas Jensen

97 75 24 84

Kim Sørensen

27 85 38 27

KLIP UD
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